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ขั้นตอนการจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส
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(Electronic Signature and Seal)
ผูประกอบการทําบัตรประจําตัวผูสง ออก – นําเขาสินคา และ
หรือบัตรผูรับมอบอํานาจฯ ของกรมการคาตางประเทศ

ดําเนินการในระบบ
ลงทะเบียน
ผูประกอบการ
(Registration
Database)

ผูประกอบการจดทะเบียนเปนสมาชิกระบบการใหบริการ
ผูสงออก – นําเขาสินคา ดวยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(Digital Signature) กับ กลุมงานทะเบียนและขอมูล
สํานักบริการการคาตางประเทศ
ผูประกอบการจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature and Seal) กับกรมฯ โดย
• กรรมการที่มีอํานาจลงนาม ตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองฯ
ซึ่งมีความประสงคใช โปรแกรมการลงลายมือชื่ อและตรา
ประทับอิเล็กทรอนิกส สงรูปภาพสแกนลายมือชื่อและตรา
ประทั บ นิติบุ ค คล พรอมกํา กับ ข อมูล ที่ส ง ด ว ยลายมือชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) เขาในระบบฯ
• ผู รั บ มอบอํ า นาจฯ เฉพาะที่ ได รั บ มอบห มายจาก
กรรมการฯ ใหสามารถใชโปรแกรมการลงลายมือชื่อและ
ตราประทับอิเล็กทรอนิกส สงรูปภาพสแกนลายมือชื่อและ
ตราประทับนิติบุคคล พรอมกํากับขอมูลที่สงดวยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) เขาในระบบฯ

เอกสารแนบ ไดแก
หนังสือรับรองการเปน
นิติบุคคล (อายุไมเกิน
๓ เดือน)

แก้ ไข

ติดตั้งใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส
(Digital Certificate)

แก้ ไข

ในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ตองการใชงาน

สงคําขอฯ เขาระบบ พรอมทัง้ พิมพคาํ ขอจดทะเบียนฯ ยื่นตอ
กลุมงานทะเบียนและขอมูล สํานักบริการการคาตางประเทศ
หรือ สํานักงานการคาสวนภูมภิ าค ทัง้ 9 เขต

เจาหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองของขอมูล

ผาน (✓)
เจาหนาที่เปดสิทธิ์การใชงานฯ

ไมผาน (×)
แก้ ไข

สํานักบริการการค้ าต่างประเทศ

ขั้นตอนการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ดวย Digital Signature & Electronic Signature and Seal
ผู้ประกอบการติดตัง Digital Certificate
ในเครืองคอมพิวเตอร์ทีต้ องการใช้ งาน

ผู้ประกอบการส่งรู ปภาพสแกนลายมือชือและตราประทับ
อิเล็กทรอนิกส์ซงกํ
ึ ากับข้ อมูลด้ วย Digital Signature เข้ าระบบ
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) พร้ อมจด
ทะเบียนรู ปภาพสแกนอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวฯ กับกรมฯ

Log-In เข้ าสู่ระบบการให้ บริ การออกหนังสือรับรองถินกําเนิด
สินค้ า ด้ วยลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วย
Username และ Password ทีกรมฯ แจ้ งให้ ทราบ

ส่งข้ อมูลคําขอหนังสือรับรองถินกําเนิดสินค้ า +
เอกสารแนบอิเล็กทรอนิกส์ + เลือกลายมือชือและ
ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ทีต้ องการ + กํากับข้ อมูล
ด้ วย Digital Signature ผ่านระบบให้ บริ การฯ

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ผ่านการพิจารณา

ไม่ผา่ นการพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีอนุมตั ิ พร้ อมบันทึกผลการพิจารณา +

ผู้ประกอบการตรวจสอบผล
การพิจารณาทางระบบฯ

กํากับข้ อมูลด้ วยลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature)
ผู้ประกอบการตรวจสอบผลการพิจารณาทางระบบฯ
ผู้ประกอบการติดต่อเจ้ าหน้ าที ณ หน่วยงานที
ให้ บริการฯ
เจ้ าหน้ าทีพิมพ์หนังสือรับรองฯ ซึงปรากฏลายมือชือ
และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ทงของเจ้
ั
าหน้ าที
และผู้ประกอบการ / ผู้รับมอบอํานาจฯ

แก้ ไข

หมายเหตุ;
โครงการนําร่ อง ได้ แก่ หนังสือรับรองถินกําเนิด
สินค้ า ประเภท FORM FTA THAI – AUSTRALIA,
FORM AANZ (เฉพาะสินค้ าทีส่งออกไปประเทศ
ออสเตรเลีย), FORM JTEPA และ FORM AJCEP
(เฉพาะสินค้ าทีส่งออกไปประเทศญีปุ่ น)

ผู้ประกอบการ / ผู้รับมอบอํานาจฯ รับแบบพิมพ์
หนังสือรับรองถินกําเนิดสินค้ า

สํานักบริการการค้ าต่างประเทศ
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คู่มือการใช้ งานโปรแกรมการลงลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal)
 ขันตอนการสร้างแบบคําขอจดทะเบียนการลงลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Signature and Seal)
การเข้ าระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
1. ดําเนินการติ ดตัง Digital Certificate ในเครื องคอมพิวเตอร์ ทีต้องการใช้งานสร้ างและส่ งคําขอจดทะเบียนการลง
ลายมื อชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal) ให้เรี ยบร้อย เนืองจากข้อ มู ลทีส่ งมา
ทีกรมฯ จะต้องกํากับข้อมู ลด้วยลายมื อชืออิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Signature) เพือเพิมความปลอดภัยของข้อมูล
2. เข้าสู่ web site http://reg-users.dft.go.th/
3. คลิกปุ่ ม “Login” เพือเข้าสู่ ระบบ ดังรู ป
คลิกทีนี

4. ทําการ ป้ อน User Name และ Password ของนิติบุคคล เพือสร้างและส่งคําร้ องฯ พร้ อมคลิกปุ่ ม Login ดังรู ป

1. กรอกข้ อมูลในแต่ละช่อง

2. คลิกทีนี
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5. หลังจากเข้าสู่ ระบบ ให้เลือกเมนู “บริ การทีเกียวข้องกับ User Name กลาง” จากนัน ให้คลิกเมนู “คําขอจด
ทะเบียน Electronic Signature and Seal” ดังรู ป

คลิกทีนี

6. จากนันจะเข้าสู่ หน้า “คําขอจดทะเบียนการลงลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature
and Seal)” ดังรู ป

สามารถเปลียนแปลงได้

หมายเหตุ ; ข้อความในบรรทัด “เขียนที” สามารถแก้ไขหรื อเปลียนแปลงได้
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การเลือกลายมือชื อกรรมการทีมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
7. ในส่ วนของกรรมการ ระบบจะทําการดึงข้อมูลกรรมการ ทีได้ทาํ การลงทะเบียนฐานข้อมู ลไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศ ในขันตอนการขอ User Name กลาง นิ ติบุคคล ดังรู ป

8. คลิกเลือกชือกรรมการ ทีช่องด้านซ้าย (หมายเลข 1) จากนัน คลิกทีเครื องหมายลูกศร

(หมายเลข 2) ดังรู ป

9. รายชื อกรรมการทีได้ทาํ การเลือก จะปรากฏด้านขวามื อ ดังรู ป

หมายเหตุ ; เลื อ กรายชื อกรรมการที ต้ อ งการให้ ก ระทํา การแนบรู ป ภาพสแกนลายมื อ ชื อและตราประทับ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบทุกท่าน
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การเตรี ยมพร้ อมนํารู ปภาพสแกนลายมือชื อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เข้ าระบบฯ
10. ก่อนทีจะดําเนินการขันถัดไป ต้องทําการเตรี ยมลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ให้เรี ยบร้อยก่อน โดย
คลิกที “Link – กรอบแบบตัวอย่างเพือใช้ลงลายเซ็น เพือ Scan ตามขนาดกรมฯ” ดังรู ป

คลิกทีนี

11. จากนันระบบจะเปิ ด หน้าต่างขนาดตัวอย่าง ทีกรมกําหนด ดังรู ป

5 เซ็นติเมตร

9 เซ็นติเมตร

หมายเหตุ; ถ้าไม่ สามารถเปิ ด Link ได้ ให้ดูวิธีการแก้ปัญหาทีด้านล่างของระบบ
12. ให้ทาํ การ พิมพ์ตามกรอบทีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด
13. จากนัน ให้ประทับตราของบริ ษทั ก่อน แล้วลงลายมือชือกรรมการ โดยทังตราประทับและลายมือชือ ห้ามเกิน
กรอบสี เหลียมทีกรมฯ กําหนด เนืองจาก กรอบทีกําหนดมา เป็ นกรอบทีมีขนาดพอดีกบั ขนาดของช่องทีให้
ผูป้ ระกอบการลงลายมือชื อพร้ อมตราประทับบนแบบพิมพ์หนังสื อรับรองถินกําเนิดสิ นค้า
14. สามารถดู ตัวอย่างรู ปภาพสแกนลายมือชือของกรรมการ และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังรู ป

คลิกทีนี
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15. ตัวอย่าง รู ปภาพสแกนลายมื อชือกรรมการ พร้อมตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ท่าน ดังรู ป

16. ตัวอย่าง รู ปภาพสแกนลายมื อชือกรรมการ พร้อมตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนมากกว่า 1 ท่าน ดังรู ป
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17. หลังจากที ลงลายมื อ ชื อกรรมการ และตราประทับนิ ติบุคคล แล้ว ให้ทาํ การสแกนเป็ นรู ปภาพ และจัดเก็ บ
เป็ นไฟล์นามสกุล JPG หรื อ GIF โดยจะต้องตัดขนาดตามกรอบสี เหลียม ห้ ามเอากรอบสี เหลี ยมสี ดําติ ดมา ถ้ามี
กรอบสี เหลียมสี ดาํ ติดมา จะทําให้รูปภาพสแกนลายมื อชือและตราประทับอิเล็กทรอนิ กส์บนแบบพิมพ์หนังสือ
รับรองถินกําเนิดสิ นค้า มีเส้นกรอบด้วย
หมายเหตุ; สําหรับลายมือชือผูร้ ับมอบและตราประทับนิติบุคคลให้ใช้กรอบตัวอย่างแบบเดียวกัน แต่ลงนาม
ผูร้ ั บมอบท่านนัน ท่านเดียว และประทับตรานิติบุคคลพร้อมสแกนรู ปภาพดังกล่าวฯ เหมือนกรรมการทุกประการ
18. หลังจากทีเตรี ยมรู ปภาพสแกนลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เรี ยบร้ อยแล้ว ให้ทาํ การคลิกปุ่ ม “เพิม
รู ปภาพลายเซ็นกรรมการ” ดังรู ป

คลิกทีนี

19. จากนัน ให้คลิกเลือกชื อ กรรมการ ทีจะ upload รู ปภาพสแกนลายมือ ชื อและตราประทับอิ เล็กทรอนิ กส์ เข้า
ระบบฯ ดังรู ป

คลิกเลือก
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20. ช่ อ งนี เฉพาะกรณี ต้อ งใช้รู ป ภาพสแกนลายมื อ ชื อของกรรมการที มี ม ากกว่ า 1 ท่ าน และตราประทับ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุรายชือ กรรมการทีปรากฏในรู ปภาพสแกนดังกล่าวฯ เพิมเติม
หมายเหตุ; เพืออํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งานระบบการให้บริ การออกหนังสื อรั บรองฯ ขณะเลือกรู ปภาพ
สแกนฯ ก่อนนําไปประทับบนแบบพิมพ์หนังสื อรับรองถินกําเนิดสิ นค้า

 ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลรายชือกรรมการ กรณี รู ปภาพสแกนลายมือชือของกรรมการและตราประทับ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 รู ปภาพ มี ลายมือชือมากกว่า 1 ท่าน

หมายเหตุ; กรณี รูปภาพสแกนลายมือชือของกรรมการและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ 1 รู ปภาพ มี ลายมือชือ
กรรมการเพียง 1 ท่าน ไม่ ตอ้ งป้ อนข้อมู ลในช่องภายใต้กรอบสีแดงดังรู ป
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21. ทําการ คลิกปุ่ ม “Browse…” เพือทําการ upload รู ปภาพสแกนฯ ดังรู ป

คลิกทีนี

22. เลือกรู ปภาพสแกนฯ ทีได้เตรี ยมไว้ ในตอนแรก และทําการ คลิกปุ่ ม “Open” ดังรู ป

คลิกทีนี
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23. คลิกปุม “บันทึก Sign & Upload” ดังรูป

คลิกทีนี
หมายเหตุ; ขันตอนนี บริ ษ ทั ต้องทําการติดตัง Digital Certificateลงในเครื องคอมพิวเตอร์ ให้เรี ยบร้ อยก่อน
เนืองจากระบบจะทําการกํากับข้อมู ลทีส่ งมาทีกรมฯ ด้วยลายมื อชื ออิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Signature) ซึ งข้อมู ลดังกล่าวฯ
จะถู ก เข้ ารหั ส เพื อป้ องกั น การแก้ไ ขข้อ มู ล ระหว่ า งทาง สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ได้ที Link ดัง นี
http://edi.dft.go.th/ดาวนโหลด/ขอมลการยนคํารองผานเวบฯดวยDigitalSignature/tabid/69/Default.aspx
 กรณี ไม่ ได้ทาํ การติดตัง Digital Certificate ระบบจะแจ้งเตือน ดังนี

 และ แจ้งเตือน ดังนี
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24. ถ้าติดตัง Digital Certificate เรี ยบร้อยแล้ว จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลและ Upload รู ปภาพสแกนฯ ได้ ดังรู ป

ปรากฏข้ อมูลที
สร้ างไว้

25. ทําการ เพิมรู ปภาพสแกนลายมื อชือของกรรมการท่านอืนพร้ อมตราประทับนิ ติบุคคลอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ครบ
ทุกท่านตามทีระบุเลือกชือไว้
การเรียกดูรูปภาพสแกนฯ ทีได้ ทําการ Upload
26. การเรี ยกดู ตัวอย่างรู ปภาพสแกนลายมือชือฯ ทีได้ทาํ การ Upload ให้คลิกทีปุ่ ม รู ป

ดังรู ป

คลิกทีนี
27. ระบบจะเปดหนาตาง เพื่อแสดงรูปภาพแสกนลายมือชื่อฯ ดังรูป

หมายเหตุ; ถ้ารู ปภาพสแกนลายมือชือฯ ทีได้ทาํ การ Upload ไปนัน มี ขนาดใหญ่กว่ากรอบสี เหลี ยมทีกรมฯ
กําหนด แสดงว่ารู ปภาพสแกนดังกล่าวฯ ไม่ สามารถใช้งานได้ ดังนัน ต้อ งทําการสแกน และตัดรู ปภาพสแกนฯ ใหม่
แล้ว Upload เข้าระบบฯ อีกครัง
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การเปลียนแปลง/แก้ ไขข้ อมูล
28. การเปลียนแปลง/แก้ไขรู ปภาพสแกนฯ ทีได้ทาํ การ Upload คลิกทีรู ป

ดังรู ป

คลิกทีนี
29. จากนัน ระบบจะเปิ ดหน้าต่างเพือให้ทาํ การเปลียนแปลง/แก้ไขข้อมู ล หลังจากเปลียนแปลง/แก้ไ ขข้อมู ลแล้ว
ให้ทาํ การคลิกปุ่ ม “บันทึก Sign & Upload” ดังรู ป

คลิกทีนี

การลบข้ อมูลรู ปภาพสแกนฯ
30. การลบข้อมูล ทีได้ทาํ การ Upload รู ปภาพสแกนฯ ให้คลิกทีรู ป

ดังรู ป

คลิกทีนี
31. ระบบจะแจ้งเตือน ว่าต้องการลบข้อมู ลใช่ หรื อไม่ ถ้าต้องการให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ถ้าไม่ตอ้ งการให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”

คลิกทีนี
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การ Upload รูปภาพสแกนลายมือชื อของผู้รับมอบพร้ อมตราประทับนิ ตบิ ุคคลอิเล็กทรอนิกส์
32. คลิกเลือกชือผูร้ ับมอบ ทีช่ องด้านซ้าย (หมายเลข 1) จากนัน คลิกทีเครื องหมายลูกศร

(หมายเลข 2) ดังรู ป

33. จากนัน รายชือผูร้ ับมอบทีได้ทาํ การเลือก จะปรากฏด้านขวามือ ดังรู ป

หมายเหตุ; เลือกรายชือผูร้ ับมอบทีต้องการจะทําการ upload รู ปภาพสแกนลายมือชือฯ จนกว่าจะครบทุกท่าน
34. หลังจากทีจัดเตรี ยมรู ปภาพสแกนลายมือชื อฯ เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาํ การคลิกปุ่ ม “เพิมรู ปภาพลายเซ็นผูร้ ับมอบ”
ดังรู ป

คลิกทีนี
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35. คลิกเลือกชือ ผูร้ ั บมอบ ทีจะ upload รู ปภาพสแกนลายมือชือฯ ดังรู ป

คลิกเลือก

36. คลิกปุ่ ม “Browse…” เพือทําการ upload รู ปภาพสแกนลายมือชือฯ ดังรู ป

คลิกทีนี

37. เลือกรู ปภาพสแกนลายมือชือฯ ทีได้เตรี ยมไว้ ในครังแรก และทําการ คลิกปุ่ ม “Open” ดังรู ป

คลิกทีนี
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38. คลิกปุ่ ม “บันทึก Sign & Upload” ดังรู ป

คลิกทีนี

หมายเหตุ; ขันตอนนี บริ ษ ทั ต้องทําการติดตัง Digital Certificateลงในเครื องคอมพิวเตอร์ ให้เรี ยบร้ อยก่อน
เนืองจากระบบจะทําการกํากับข้อมู ลทีส่ งมาทีกรมฯ ด้วยลายมื อชื ออิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Signature) ซึ งข้อมู ลดังกล่าวฯ
จะถูกเข้ารหั ส เพือป้ องกัน การแก้ไ ขข้อ มู ลระหว่ างทาง ทังนี สามารถศึ กษารายละเอี ย ดเพิมเติ ม ได้ที Link ดัง นี
http://edi.dft.go.th/ดาวนโหลด/ขอมลการยนคํารองผานเวบฯดวยDigitalSignature/tabid/69/Default.aspx
 กรณี ไม่ ได้ทาํ การติดตัง Digital Certificate ระบบจะแจ้งเตือน ดังนี

 และ แจ้งเตือน ดังนี
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39. ถ้าติดตัง Digital Certificate เรี ยบร้อยแล้ว จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลและ Upload รู ปภาพสแกนฯ ได้ ดังรู ป

ปรากฏข้ อมูลที
สร้ างไว้

40. จากนัน ให้ทาํ การ เพิมรู ปภาพสแกนลายมือชือของผูร้ ั บมอบท่านอืนให้ครบ
41. การใช้งานในการเรี ยกดูรูปภาพสแกนลายมือชื อฯ, แก้ไข, ลบข้อมูล ให้ดาํ เนินการเหมื อนกับกรรมการ
42. ช่องกรรมการลงนาม เลือกให้ตรงกับข้อมู ลทีระบุในหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
คลิกเลือก

43. หลังจากกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้ คลิกปุ่ ม “บันทึกแก้ไขคําร้ อง”
คลิกทีนี

44. จากนัน ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน” หรื อ “พิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน [สําหรับผูท้ พิี มพ์ไม่ ได้]” เพือใช้ใน
การยืนคําร้องจดทะเบียน ทีกรมฯ

คลิกทีนี
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 ตัวอย่างแบบคําขอจดทะเบียนการลงลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์

45. หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วให้ คลิกปุ่ ม “ส่ งคําร้อง”
คลิกทีนี
46. ระบบจะเปิ ดหน้าต่างเพือให้ทาํ การยืนยันการส่ งคําร้อง ถ้าต้องการให้คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังรู ป

คลิกทีนี

47. หลังจาก พิมพคํารองและสงคํารองเขาระบบแลว ใหนําแบบคําขอฯ พรอมเอกสารแนบ (หนังสือรับรองนิติบุคคลฯ) ยื่น
คํารอ งฯ ณ ชั้น 4 กลุมงานทะเบีย นและขอ มูล สํา นัก บริก ารการคา ตางประเทศ อาคารกรมการคา ตางประเทศหรื อ
สํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 - 9 เพื่อใหเจาหนาที่อนุมัติ และเปดสิทธิ์การใชงานโปรแกรมดังกลาวฯ
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เอกสารทีใช้ ในการยืนจดทะเบียนการลงลายมือชื อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์
48. เอกสารทีใช้ในการประกอบการยืนจดทะเบียนฯ มีดงั นี

การแก้ ปัญหาเบืองต้ น
49. วิธีแก้ปัญหาเบืองต้น สามารถเรี ยกดูได้ ดังรู ป

50. สําหรับกรณีไมสามารถสงคํารองเขาระบบได ดังรูป

สาเหตุเกิดจาก ปรากฏรายชื อกรรมการหรื อผูร้ ับมอบ ทียังไม่ได้ทาํ การ Upload รู ปภาพสแกนลายมือชือ
และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนันต้องทําการ Upload รู ปภาพสแกนฯ ให้ครบทุกท่านตามทีระบุเลือกไว้ หรื อถ้าไม่
ต้องการ Upload รู ปภาพสแกนฯ ของท่านไหน ให้ทาํ การลบข้อมูลของท่านนันออก

ขันตอนการนํารายชือ กรรมการและ/หรื อผู้รับมอบ ออกจากระบบในการ Upload รูปภาพสแกนฯ
 เลือกรายชือ กรรมการและ/หรื อผูร้ ั บมอบทีต้องการจากช่องด้านขวามือ จากนันคลิกทีรู ป

ดังรู ป
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 ขันตอนการใช้ งานระบบการให้ บ ริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองฯ ด้ ว ยลายมือ ชื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital
Signature) พร้ อมการลงลายมือชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal)
51. เข้าสู่ Web Site http://edi.dft.go.th
52. Login ด้วยหมายเลขประจําตัวผูส้ ่ งออก – นําเข้า หรื อบัตรผูร้ ั บมอบอํานาจฯ และรหัสผ่านทีเจ้าหน้าทีแจ้งให้ทราบ

1.เข้ าระบบด้ วยเลขที
หลังบัตรประจําตัวฯ
และรหัสผ่าน

2.คลิกทีนี

53. เมือเข้าสู่ ระบบ คลิกปุ่ ม “ตกลง” ดังรู ป

คลิกทีนี
54. จากนัน คลิกปุ่ ม “กรอกแบบคําขอ” ดังรู ป

คลิกทีนี
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55. เลือกผูร้ ับมอบอํานาจ และคลิกปุ่ ม “ตกลง” ดังรู ป

คลิกทีนี
56. ระบบฯ จะเข้าสู่ หน้า เลือ กวิธีกรอกแบบคําขอ โดยถ้าเจ้าหน้าทียังไม่ อนุมัติการใช้งาน “โปรแกรม การลง
ลายมื อชือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal)” ระบบจะไม่แสดงช่องการเลือก
อก
ลายเซ็น ทีด้านล่าง ดังรู ป

57. ถ้าเจ้าหน้าทีอนุมัติการใช้งานแล้ว จะมีส่วนการใช้งานการเลือกลายเซ็ น จากนัน ให้คลิกเลือก “กรณี ใช้ลายเซ็น
กรรมการหรื อผูร้ ับมอบ” (หมายเลข 1) และคลิกปุ่ ม “ตกลง” (หมายเลข 2) ดังรู ป
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58. เลือ กรู ปแบบการกรอกคําขอ โดยคลิกเลือ ก “กรอกแบบคําขอแบบลงลายมื อ ชื ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ (Digital
Signature)” (หมายเลข 1) และคลิกปุ่ ม “ตกลง” (หมายเลข 2) ดังรู ป

59. คลิกเลือกสถานทีรั บหนังสื อรับรอง ฯ (หมายเลข 1) และคลิกปุ่ ม “ตกลง” (หมายเลข 2) ดังรู ป

60. คลิกเลือกประเภทฟอร์ม (หมายเลข 1) และคลิกปุ่ ม “ตกลง” (หมายเลข 2) ดังรู ป
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หมายเหตุ; โครงการนําร่ อง กรมฯ เปิ ดให้บริ การสําหรับหนังสื อรับรองถินกําเนิดสิ นค้า ประเภท ฟอร์ ม FTA
(ไทย – ออสเตรเลีย) ฟอร์ ม AANZ (เฉพาะสิ นค้าทีส่ งออกไปประเทศออสเตรเลีย ) ฟอร์ ม JTEPA และ ฟอร์ ม AJCEP
(เฉพาะสิ นค้าทีส่ งออกไปประเทศญีปุ่ น) เป็ นลําดับแรก
61. จากนัน ระบบจะเข้าสู่การกรอกข้อมูลคําขอหนังสือรั บรองฯ โดยในส่วนการเลือกใช้รูปภาพสแกนลายมือชือ
และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดง ดังรู ป

62. จากนัน คลิกเลือกใช้รูปภาพสแกนลายมือชือฯ ตามต้องการ ดังรู ป
คลิกเลือก
หมายเหตุ ; เงือนไขการเลือกใช้รู ปภาพสแกนลายมื อชื อและตราประทับอิเล็กทรอนิ กส์ จะไม่ ส ามารถเลือกใช้
รู ปภาพสแกนฯ ของกรรมการและผูร้ ั บมอบด้วยกันได้
63. กรอกข้อ มู ลคําขอฯ หนังสื อ รั บรองถิ นกําเนิ ดสิ นค้าในข้อ อื นๆ ที เหลือ ให้ครบถ้ว น พร้ อ มแนบเอกสาร
ประกอบการพิจ ารณา และกํากับข้อ มู ลทีส่ งด้ว ยลายมื อชื ออิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Signature) แล้วบันทึ ก
ข้อมูลคําขอฯ
64. ส่ งข้อมู ลคําขอฯ เข้าระบบ และตรวจสอบสถานะคําขอฯ หาก ผ่าน การตรวจพิจารณาจากเจ้าหน้าที ให้ติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเพือขอรั บแบบพิมพ์หนังสื อรั บรองถินกําเนิ ดสิ นค้า ฉบับนัน หาก ไม่ ผ่าน การตรวจพิจารณาจาก
เจ้าหน้าที ให้ดาํ เนินการแก้ไขและส่ งคําขอฯ เข้าระบบใหม่อีกครั ง
หมายเหตุ; หากมีขอ้ สงสัย สอบถามได้ทีสํานักบริ การการค้าต่ างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หมายเลข
โทรศัพท์ 02- 547- 4827 หรื อ 02 – 547 - 4753 หรื อ 02 – 547 - 4830 หรื อ 02 – 547 - 4838

กรมการค้ าต่ างประเทศ
ติดตอ / สอบถามขอมูลเพิ่มเติม


สํานักบริการการคาตางประเทศ ณ จุดใหบริการ ดังนี้
1. อาคารกรมการคาตางประเทศ ชั้น 3 สนามบินน้ํา จ.นนทบุรี
1.1 ใหบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออก-นําเขาสินคาทั่วไป
โทร. 0-2547-4828
โทรสาร 0-2547-4757
1.2 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2547-4827
โทรสาร 0-2547-4890
2. อาคารตรวจสอบสินคาขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอ-ี 1 ชั้น 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2134-0941-4
โทรสาร 0-2134-0946
3. อาคารกองตรวจสินคาขาออก กรมศุลกากร ทาเรือกรุงเทพฯ
 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2249-3978, 0-2249-2106
โทรสาร 0-2240-2232
4. ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสงเสริมการสงออก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2512-0123 ตอ 819 และ 820
โทรสาร 0-2512-5748

สํานักงานการคาตางประเทศ ในสวนภูมิภาค (เฉพาะที่เปดใหบริการระบบ Digital Signature และ
ระบบ Digital Signature & Electronic Signature and Seal) ณ ปจจุบัน ดังนี้
 ใหบริการออกออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออก - นําเขาสินคาทั่วไป
(ยกเวนสินคาที่มีการกําหนดโควตา และภายใตความตกลงทางการคาเขตเสรี FTA) และหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา
1. สํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม
โทร. 0-5327-4671-2
โทรสาร 0-5327-7901


2. สํานักงานการคาตางประเทศ เขต 3 จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3854-1177, 0-3821-3063
โทรสาร 0-3834-1173


หนวยงานใหคําปรึกษาแนะนํา / แกไขปญหา :
 วิธีการยื่นคําขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา ทางอิเล็กทรอนิกส
กลุมงานสงเสริมและพัฒนา
สํานักบริการการคาตางประเทศ
โทร 0-2547-4830, 4838
โทรสาร 0-2547-4757


ระบบคอมพิ
วเตอรการยื่นคําหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา ทางอิเล็กทรอนิกส
ระบบ
กลุมงานระบบโปรแกรมและฐานขอมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-2547-4810
โทรสาร 0-2547-4812

